ה ה נ ה ל ה
העירייה
מנכ"ל
09-7649119
טל:
09-7649389
פקס:
ה'תש"ף
אב,
י"ג
2020
אוגוסט,
3
529394
אסמכתא:
לכבוד
חברי מועצת העיר
שלום רב,
הנדון :הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש אוגוסט 2020
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש אוגוסט ,שתתקיים ביום רביעי,5.8.2020 ,
ט"ו באב ה'תש"ף ,בשעה  ,19:00באולם הספורט "אריק איינשטיין" ,רח' יאיר רוזנבלום  ,31כפר
סבא.
הישיבה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות תוגבל ל 50-משתתפים אך תשודר
בפייסבוק העירוני.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:
חובה לעטות מסיכת אף ופה.
•
חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.
•
חובה לשמור על מרחק  2מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי.
•
חובה למלא הצהרת בריאות טרם הכניסה לישיבה.
•
דברי פתיחה ראש העיר
על סדר היום
 .1שאילתות.
א.

חניון מטרופולין בחניון בתי העלמין ופינוי חניון מטרופולין מרחוב התע"ש
מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

ב.

אי איסוף מיכלי מחזור הזכוכית בזמן – והבעיות שזה יוצר מטעם סיעת "כפר
סבא מתקדמת".
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ג.

קביעת ערך חליפי לעצים הנכרתים או מועתקים והשימוש בכספים אלו מטעם
סיעת "כפר סבא מתקדמת".

ד.

החזרת כספים להורים על שירותי חינוך שלא התקיימו בגלל הקורונה מטעם
סיעת "כפר סבא מתקדמת".

ה.

אי מענה בישיבת מועצה על הקצאה שלא הוגשה למועצת העיר בזמן מטעם
סיעת "כפר סבא מתקדמת".

ו.

טיפול בחול בגני הילדים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

ז.

מעקב אחר ביצוע החלטות מועצת העיר מטעם סיעות "כפר סבא בראש" ו"כפר
סבא אחת".

ח.

הקמת מבנים לתנועות הנוער בשכונה הירוקה מטעם סיעות "כפר סבא בראש"
ו"כפר סבא אחת".

ט.

מעקב אחר החלטת מועצת העיר מס  - 86מיום  - 5.6.2019חוג לכל ילד מטעם
סיעות "כפר סבא בראש" ו"כפר סבא אחת".

י.

הפסקת פרסום יומני ראש העיר מטעם סיעות "כפר סבא בראש" ו"כפר סבא
אחת".

יא .מאמצי עיריית כפר סבא לטיפול במפגעי הריח בשכונה הירוקה  -מפעל בראון
מטעם סיעות "כפר סבא בראש" ו"כפר סבא אחת".
יב .הקמת שלטי פרסום חוצות במכרז החברה הכלכלית מטעם סיעות "כפר סבא
בראש" ו"כפר סבא אחת".
 .2הצעות לסדר.
א.

פיתוח התיירות בכפר סבא – המשך מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

ב.

פתיחת החיבורים לכביש  531תוך פגיעה בתושבים הגרים בסמוך מטעם סיעת
"כפר סבא מתקדמת".

ג.

כיסא לכל גננת וסייעת מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

 .3אישור הארכת שירות של עובדים ,מעבר לגיל .70
 .4מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.
 .5אישור מינוי ועדת ביקורת בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ
 .6אישור מינוי מ"מ גזבר העירייה.
 .7אישור מינוי חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים.
 .8אישור המלצות ועדת כספים מיום :27.7.2020
א.

העברות תקציב רגיל מספר  1לשנת 2020

ב.

העברות תברים מספר  2לשנת 2020

ג.

דיווח דוח כספי רבעון 2020 1
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ד.

אישור מחיקת חובות על פי נוהל מחיקת חובות.

ה.

הצעה להקלות לברי רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה 6-8/20

ו.

פתיחת  2בנק חשבונות לפרויקטים בתקצוב מפעל פיס בבנק מרכנתיל.

 .9אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת .2020
 .10אישור המלצות ועדת תמיכות מיום .29.7.2020
 .11אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) (תיקון) ,התש"פ – .2020
 .12אישור מתן ערבות להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי שימוש
באצטדיון "המושבה".
 .13מסירת דין וחשבון שנתי תאגידים עירוניים לשנת :2019
א.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ.

ב.

החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ

בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא
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לכבוד רפי סער – ראש העיר

20-06-20

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת
העיריות .חניון מטרופולין בחניון בתי העלמין ופינוי חניון מטרופולין מרחוב התע"ש

בתאריך  03-04-2019הגשנו הצעה לסדר בנושא חניון חברת מטרופולין ליד בתי
העלמין .בהצעה לסדר בקשנו להחליט על ביטול הפעילויות להקמת חניון האוטובוסים
באזור בתי העלמין ולהקים החניון במקום המיועד לכך באזור תעשיה .50
בדברי התשובה נאמר שב 2019אמורים להתחיל בבניית צומת הגישה לאזור התעשייה,
ושיש לסיים עבודות ההכשרה לחניון החדש.
כרגע חניון האוטובוסים פועל ללא רישיון עסק בעיקר בגלל תדלוק בגז וחוסר אישור
שירותי כבאות לחניון .בנושא זה נשלח מכתב לראש העיר ב 27-5-2020שעד היום לא
נענה.
כמו כן נאמר שעל ידי מעבר חברת האוטובוסים לחניון החדש ,הציבור ייהנה מתוספת
משמעותית של מקומות חניה ברחוב התע"ש שם יש מצוקת חניה.
השאלות:
 .1מתי תסתיים העבודה בצומת הכניסה לאזור התעשייה?
 .2מתי תסתיים העבודה להכשרת החניון החדש באזור תעשיה ?50
 .3מדוע לא מופסקת מידית הפעילות בחניון מטרופולין ליד בתי העלמין ,הפועל
ללא רישיון עסק?
 .4מדוע חברת מטרופולין לא מפנה את מגרש החניה ברחוב התע"ש לטובת חניית
תושבים ובאי האזור כמובטח?
 .5מדוע לא שותלים עצים בגומות הריקות בחניון ברחוב התע"ש?
העתק :איתי צחר מנכ"ל העיריה
בן צרטוף
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
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מענה לשאילתה
חניון האוטובוסים הזמני של חברת "מטרופולין" בסמוך לבתי העלמין "פרדס חיים" ו"מנוחה
נכונה" החל לפעול במהלך חודש יוני  .2019כפי שנאמר בתשובה להצעה לסדר מישיבת המועצה
לחודש אפריל  ,2019מטרת הקמת החניון הזמני היתה ועודנה לתת שירות תחבורה ציבורית טוב
יותר ונגיש יותר לתושבי העיר והאזור.
באשר להקמת הצומת בכניסה לפארק התעשייה  ,50מדובר בעבודות שהנן באחריות מדינת
ישראל/משרד התחבורה וביצוע הפרויקט כפוף לאישור תקציב המדינה על מנת לצאת לדרך.
והן חלק מהעבודות הכוללות על מקטע הכביש .5504
עבודות אלה נמצאות לפני תחילת ביצוע כאשר בימים אלה יסתיימו קבלת האישורים אתרי
ההתארגנות ותיאומי תכנון אחרונים לפני כניסת הקבלן לביצוע.
על פי המידע שהועבר ממשרד התחבורה ,משך העבודות כשנה וחצי מיום תחילת הביצוע.
החניון בפארק התעשיה  50נמצא כעת בשלבי תכנון של משרד התחבורה מול עיריית כפר סבא.
העירייה דרשה מהמשרד כי החניון יורחק ממגרשי התעסוקה הסמוכים ע"י רצועת גינון לרבות
עיטוף כל החניון ברצועת עצים וגינון .טרם הוצגה התכנית המעודכנת אך אנו נמצאים בישיבות
עבודה שוטפות מול הצוות התכנוני של משרד התחבורה.
באשר לנושא רישוי העסקים להפעלת תחנת התדלוק במקום ,רישוי תחנה ניידת לתדלוק בגז
נבדק על ידי מחלקת רישוי עסקים ופרטי התיק כנגד מטרופולין הועברו אל התובע העירוני לצורך
גיבוש כתב אישום על הפעלת תחנת תדלוק ללא רישיון.
היות ולטענת חברת מטרופולין לא נדרש רישוי עסק לתחנת תדלוק ניידת ,התובע העירוני העביר
את הנושא לבדיקת והתייחסות פרקליטות המדינה.
ביום  ,27.7.2020התקבלה התייחסות ביניים של הפרקליטות לפיה יש להמתין לאישורם טרם
נקיטת הליכים .להלן לשון התשובה:
"לאחר בירור הסוגיה מול הגורמים הרלוונטיים בלשכה המשפטית ,נמצאתי למדה כי מדובר
בנושא מורכב ובימים אלה אין עדיין החלטה סופית מי הגורם המרשה ואיזה רישיון נדרש
בפעילות זו.
אנחנו שמחים שהיועץ המשפטי פנה לבירור הסוגיה בטרם נקיטת הליכים ונחזור אליו עם תשובה
בהקדם".
נפעל בהתאם להנחיות פרקליטות המדינה לכשתתקבל הנחייתם בנושא.
בנוגע לפינוי חניון הרכב הכבד שברחוב התע"ש פינת התוכנה ,אין כוונה בזמן הקרוב לפנות את
החניון אשר נדרש למתן מענה מיטבי לתחבורה הציבורית בעיר.
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בנושא נטיעת העצים בחניון הרכב הכבד ,הנושא נבדק על ידי סגן מנהל אגף חזות העיר ונמצא כי
ישנם מספר עצים בוגרים אשר ממוקמים בהיקפו של החניון אך בתוך שטח החניון אין עצים שכן
עיקר שטח החניון הינו אספלט למעט שטח קטן ביציאה לרחבת החנייה המזרחית ובו יינטעו 2
עצים לאחר השלמת תשתית ההשקייה במקום.
מקום נוסף בחניון המדובר בו קיים פס ירוק נבדק ואיננו מתאים לנטיעת עצים וזאת משום
שבצפיפות הקיימת העצים יהוו מפגע לאוטובוסים.
יצוין כי בשנת  2019נשתלו על ידי העירייה ברחבי העיר  940עצים ובשנת  2020צפויים להישתל כ-
 1350עצים.
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לכבוד רפי סער – ראש העיר

19-7-2020

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א'
לתוספת השנייה לפקודת העיריות.
אי איסוף מכלי מחזור הזכוכית בזמן – והבעיות שזה יוצר.
במספר נקודות איסוף בעיר  ,יש מתקנים לאיסוף בקבוקי זכוכית .הציבור
משתף פעולה ,ומביא הבקבוקים הבעיה היא שהאיסוף לא מתבצע בזמן ,גם
אחרי שהמכלים מלאים ומודיעים למוקד העירוני ,איסוף מתבצע אחרי שבוע.
כידוע מכלי האיסוף מוצבים ליד כבישים ,בחניונים לרכב .הזכוכיות מתפזרות על
הרצפה בחניון ,על המדרכה ומהווים סכנה להולכי הרגל ,למכוניות ומאחר וזה
כבר זמן רב שזה התהליך ,מדכאים את רצון הציבור למחזר .תשובת העיריה
היא שהבעיה היא תאגיד תמיר שמפנה מתקני איסוף הזכוכית פעם בחדש.
דוגמא :ב 13-7-20נפתחה קריאה במוקד שמיכל הזכוכית במרכז המחזור מול
פיס אשכולות מלא .ב 20-7-20שוב קריאה שהנושא לא הוסדר .ב22-7-20-
שוב קריאה ועד היום 22-7-20 ,המכל מלא וזכוכיות פזורות מסביב.
העיריה מתפקידה לדאוג שהמערכת תתפקד.
מבקשים לדעת כיצד העיריה פועלת כדי שמכלי איסוף הזכוכית ירוקנו בזמן.
מדוע לאחר הודעה למוקד לוקח יותר משבוע לרוקן המכלים.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
העתק :איתי צחר – מנכ"ל
בן צרטוף
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מענה לשאילתה
האמור בשאילתה הנו טעות והעירייה איננה אחראית ,למרבה הצער ,על מערך פינוי הזכוכית
בעיר.
קבע המחוקק את תאגיד תמיר כתאגיד מורשה לפינוי פסולת אריזות ,לרבות איסוף זכוכית
והטיל עליו את האחריות להצבה ,תחזוקה ופינוי המתקנים.
בין השאר התאגיד קובע את כמות המתקנים להצבה ביישוב ,את תדירות הפינוי.
לצערנו הרב ,תאגיד תמיר הנו תאגיד מורשה יחיד וקיימות בעיות לא מעטות עמו בנושאים שונים
לרבות נושא הטיפול במיחזור הזכוכית.
על פי תכנית התפעול של תאגיד תמיר ,נקבע כי פינוי מתקני מיחזור הזכוכית בכפר סבא יבוצע
אחת לחודש כאשר במקומות בודדים בהם מתקנים התמלאו מהר יותר מקצב הפינוי ,פנינו
לתאגיד תמיר לפתרון הבעיה.
הפתרון שניתן על ידם ומיושם בשטח כלל הוספת מתקן שני בנקודות אלו למניעת גלישת מכלי
הזכוכית מהמתקן ויצירת מפגע .אחד ממקומות אלו הוא המקום שצוין בשאילתה ,בחניית
הפארק העירוני ברח' אז"ר פינת רח' הגליל.
כאמור ,אכן יש בעיות עם תאגיד תמיר ולא רק בתחום מיחזור מיכלי הזכוכית אלא בעוד
תחומים עליהם התאגיד אחראי על פי חוק ,אך לצערנו הבעיות אינן רק של עיריית כפר סבא אלא
כלל ארציות.
אנו פועלים באופן קבוע מול השלטון המקומי ומול תאגיד תמיר בדרישה לשיפור השירות וכך
נמשיך לעשות.
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לכבוד רפי סער – ראש העיר

23-7-2020

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א'
לתוספת השנייה לפקודת העיריות.
קביעת ערך חליפי לעצים הנכרתים או מועתקים והשימוש
בכספים אלו.
"ערך חלופי" הינו הערכת שווי עץ המיועד לכריתה להגדרת ערך כספי בש"ח לנטיעה של
עצים חדשים.
המטרה ,כפי שנקבעה בנהלי עבודה של פקיד היערות הארצי ,היא לתת לעצים תג מחיר
המשקלל תרומתם לסביבה ,זאת על מנת שבמידה וייכרת העץ  ,סכום זה יושקע בעצים
אחרים שיתרמו לסביבה בהווה ובעתיד.
הכסף מיועד לנטיעה של עצים חדשים באתר הכריתה או בסביבתו ..פקיד היערות מאשר
השימוש בכספי הערך החלופי לנושאים נוספים הקשורים לעץ ,כמו הכנת סקר עצים ,שיקום
וטיפול בעצים ותיקים ושדרוג מערכות השקיה.
ערך העץ נמדד על פי מינו ,גודלו ,מצב בריאותו ומיקומו.
בכפר סבא נכרתים מידי שנה עצים רבים ,חלקם לצרכי פיתוח .עצים רבים מקבלים אישורי
כריתה ונקבע להם ערך חליפי .לדוגמא בפרויקט שנדון השבוע בועדת המשנה לתכנון ובניה ,
סקר עצים שהוכן על ידי אגרונום קבע ערך חליפי של  ₪ 196,471.3לעצים לכריתה
והעתקה.
מבקשים לדעת:
 .1מהו סך הערבות לפיצוי נופי שנקבע לכריתת והעתקת עצים בכפר סבא בשנת
( – 2020 ,2019עד כה).
 .2כמה כסף עבר לתב"ר המיועד לכך?
 .3מאחר והכסף מיועד רק לנושא עצים ,מדוע אין תב"ר מיועד רק לנושא העצים ,אלא
יש תב"ר המיועד לפיתוח שצ"פים.
 .4כמה עצים נטעו מכסף זה והיכן.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
העתק :איתי צחר – מנכ"ל
בן צרטוף
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מענה לשאילתה
ראשית כל ברצוננו לעדכן כי חלו שינויים בגורם הלאומי האחראי על נושא היתרי כריתה ,קביעת
ערך חליפי (פיצוי נופי) וגובה ערבויות .החל מיום  1.7.2020כל הסמכויות בנושא העצים בתחום
המרחב העירוני והכפרי שהיו שבעבר תחת קק"ל הועברו למשרד החקלאות .לאור השינוי
התקיימה פגישה ביום  29.7.2020בין הצוות המקצועי בעירייה לבין פקיד היערות ראשי מטעם
משרד החקלאות ,ד"ר ארז ברקאי ,ופקיד היערות של מחוז שרון ,עידן פיליפס.
במסגרת פגישה זו ,הוסדרו תהליכי העבודה בין העירייה לפקיד היערות לרבות בנושא התהליכים
הנדרשים במסגרת תהליכי בקשת היתר בנייה (ערבות ופיצוי נופי).
בשנים  2019ו 2020-נכון להיום ,אין סכום פיצוי נופי שהופקד במהלך התקופה האמורה.
בתקופה זו ,הופקדו ערבויות בסך כ 70-אש"ח.
תקבולים אלה נרשמו לתב"ר פיתוח שצ"פ של אגף חזות העיר בס"ת נפרד ומולו נפתח גם ס"ת
להוצאה באותו סכום ממנו מוציאים את הזמנות העבודה לנטיעת עצים על ידי קבלני הגינון של
העירייה.
עד כה נטעו בשנת  940 ,2019עצים ובשנת  2020יינטעו כ 1350 -מתוכם  152עצים מפיצוי נופי.
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23/7/2020
לכבוד ראש העיר מר רפי סער,
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
הנדון :החזרת כספים להורים על שירותי חינוך שלא התקיימו בגלל הקורונה
ההשלכות הכלכליות של מגפת הקורונה מוכרות לכולנו .כ 10,000-כפר סבאים איבדו את
עבודתם  .אנשים נטולי הכנסה והשוק לא בהכרח מציע עבודות חדשות .במצב כזה לדעתנו
עלינו כרשות לנהוג באחריות מרבית לגבי המיסים והתשלומים שאנחנו גובים.
בזמן הסגר ,לא ניתנו שירותי חינוך ,אך על חלקם נגבה כסף ,בעיקר בגלל תשלום
בהוראות קבע או תשלומים שנתיים.
מבקשים להבין:
 .1אילו תשלומים הוחזרו על שירותים שלא ניתנו בבתי ספר?
 .2אילו תשלומים לא הוחזרו על שירותים שלא ניתנו בבתי הספר ולמה?
 .3אילו תשלומים הוחזרו על שירותים שלא ניתנו בגני הילדים?
 .4אילו תשלומים לא הוחזרו על שירותים שלא ניתנו בגני הילדים ולמה?
 .5מה ההיקף הכספי המשוער שלא הוחזר למשפחות על שירותים שלא ניתנו?
כפר סבא מתקדמת
הדר לביא ,פנחס כהנא ואמיר סילבר
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מענה לשאילתה
ראשית נציין כי העירייה משיבה ותשיב להורים את כלל התשלומים אותם יש להחזיר בשל ביטול
שירותים והמדיניות המוגדרת היא להקל ככל הניתן על ההורים בעת קשה זו ,בה רבים
מהתושבים מצויים במצב כלכלי קשה על רקע משבר הקורונה.
אנו מחויבים לכך תוך שמירה והקפדה על הוראות החוק והמינהל התקין.
מתקיים שיח רציף מול הנהגת ההורים בנושא זה כאשר בנוגע למרבית הנושאים קיימת הסכמה
מלאה ובנוגע לנושא אחד ,ישנה מחלוקת בין עמדת העירייה לבין עמדת הנהגת ההורים ,ובסיכום
עמם ,יתקיים הליך בירור אצל יו"ר הנהגת ההורים הארצית והעירייה תפעל בהתאם להחלטה
שתתקבל בהליך זה.
להלן פירוט ההחזרים:
במסגרת בתי הספר ניתן החזר להורים עבור צהרונים וסל תרבות על פי הפירוט הבא:
 .1החזר חצי חודש מרץ למבטלי השתתפות בצהרונים החל מה 15-למרץ
א ₪ 392.5 .לכיתות א-ב.
ב ₪ 467.5 .לכיתות ג.
ג .הזיכוי התבצע במהלך חודש יולי לכל  603המבטלים.
 .2החזר ימי חופשה/ימים ארוכים לכל ממשיכי פעילות הצהרונים בחודש מאי עד סוף
השנה.
א .ימי חופשה/ימים ארוכים שלא נוצלו בתקופה השהיית פעילות הצהרון עקב
הסגר.
ב 2.5 .ימי חופשה – ₪ 225
ג .הזיכוי יתבצע עבור כ 1600 -ילדים/הורים שהמשיכו בפעילות הצהרון.
ד .ביצוע זיכוי במהלך חודש אוגוסט.
 .3החזר ימי חופשה/ימים ארוכים למבטלי השתתפות בצהרונים החל מה 15-למרץ .
א .ימי חופשה/ימים ארוכים על פי חישובי נטו של ימי פעילות בפועל מול ימי
חופשה בפועל.
ב .החזר נטו של ₪ 50
ג .הזיכוי יתבצע עבור כ 603 -ילדים/הורים המבטלים
ד .ביצוע זיכוי במהלך חודש אוגוסט.
החזר סל תרבות תש"פ להורי בתי הספר
.4
א .סה"כ ההחזר עבור שרותי סל תרבות שלא התבצעו עד תום יוני  2020עומד על כ-
₪ 65,000
ב .סכום זה מוחזר להורי התלמידים דרך בתי הספר אשר קיבלו את הסכומים
המגיעים לכל בית ספר על פי הביצוע בפועל של סל התרבות בבת הספר .
ג .ביצוע זיכוי להורים יבוצע במהלך חודש אוגוסט.
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בנוסף ,החזר עבור תשלומי הורים בבתי הספר מבוצע בכל בית ספר באופן פרטני על ידי מנהל/ת
בית הספר וזאת מכיוון שלכל בית ספר סכום שונה בהתאם להתקדמות הפעילות במהלך השנה.
באשר לגני הילדים ,ההחזר להורים ניתן עבור תל"ן:
 .1מי שהמשיכו בקייטנה קיבלו החזר בחודש יולי
א .סה"כ החזר עבור תל"ן לגני יול"א –  ₪ 143.3לילד/ה
ב .סה"כ החזר עבור תל"ן לגנים קצרים –  ₪ 87.6לילד/ה
 .2מי שביטלו השתתפות בקייטנות קיבלו החזר במהלך חודשים יולי  -אוגוסט בהיקף כולל
של  615אש"ח( .עד כה שולם  515אש"ח – היתרה תהיה בהמשך החודש)
עבור שירותים מרצון ומסיבות סיום ,ההחזר ניתן על ידי מנהלות הגן ישירות להורים כאשר
העירייה מבצעת בדיקה בכל גן לגבי הסכומים שהוחזרו.
כמו כן 8 ,גנים שלא קיבלו סל תרבות ,יקבלו החזר בשווי  ₪ 25לילד עבור הפעילות שלא
התקיימה.
מרבית החיובים עבור שירותים שלא ניתנו כבר הוחזרו במהלך חודשים יוני ויולי והיתרה ,בעיקר
תשלומי הורים ,תועבר במהלך חודש אוגוסט .יצויין כי מדובר בפעולה ידנית לזיכוי אלפי
תשלומים אשר אורכת זמן ונפעל לעשותה במהירות האפשרית.
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לכבוד ראש העיר מר רפי סער,
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,בנושא אי מענה בישיבת מועצה על הקצאה שלא הוגשה למועצת
העיר בזמן ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.

בישיבת המועצה לחודש יולי  2020נדון נושא ההקצאות של מבני ציבור כהצעה לסדר אשר הוסרה
ע"י הקואליציה.
במהלך הדיון הצגתי את הבעייתיות בכך שמאלצים את המועצה לקבל החלטה לאחר שההקצאות
אינן בתוקף ,וכך לאשר בלית ברירה שוב ושוב את ההקצאות.
במהלך הדיון אישרנו הקצאה אחת ברחוב יערה  10אך כאשר שאלתי במהלך הדיון מדוע לא הוגשה
הבקשה להארכת הקצאה גם למבנה השני לא נתקבלה תשובה מראש העיר.

 .1מדוע בדיון במועצת העיר בנושא הקצאות מבני ציבור ראש העיר לא התייחס לשאלות
הקשורות להקצאות מבני ציבור ולא נהג בשקיפות כלפי הציבור כפי שמתהדר בה שוב
ושוב?
 .2אשמח להבין מדוע עד כה לא עלה לדיון ההקצאה של גן הילדים ברחוב יערה  ,10אשר
איננה בתוקף מסוף חודש יוני  2020ובכל שוב מלאצים את מועצת העיר לקבל החלטה ללא
אופציות אמיתיות.
 .3לפי הרשימה שקיבלתי ממנכ"ל העירייה ,העמותה שמחזיקה בגן כלל לא הגישה בקשה
להארכת הקצאה -אבקש להבין מה התכנון לשנת הלימודים הבאה המתחילה ביום
.1.9.2020
שאלות אלו נשאלו בישיבת המועצה אך לא קיבלה מענה -אשמח לתשובתך.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
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מענה לשאילתה
ראשית נציין כי ההקצאה לעמותת "מרכז גני הילדים שע"י מעיין החינוך התורני" הייתה בתוקף
עד ליום  30.7.2020וזאת בניגוד לנטען בשאילתה.
גן הילדים המדובר בשאילתה מצוי בתוך קומת הקרקע במבנה אגף הבנות של בית הספר "עץ
החיים"  ,ללא כל הפרדה בחצר או במבנה ממבנה בית הספר.
הקצאת מבנה זה והחצרות אושרה בישיבת מועצת העיר בחודש יולי .2020
בעבר הוגשה בקשה לכיתות הגן בנפרד מכיתות בית הספר בהתאם לדרישות משרד החינוך
ובבקשה שהוגשה השנה לוועדת ההקצאות הוגשה כמקשה אחת וזאת עקב סגירת כיתות הגן
ושימוש בכיתות שבקומת הקרקע לטובת פעילות בית הספר.
עדכון על כך הועבר רק לאחרונה לעיריית כפר סבא ונפעל על פי חוות דעת משפטית בנושא זה על
מנת לבחון האם נדרש עדכון ההקצאה או שמא ההקצאה שאושרה מכילה ממילא גם את כיתות
אלו.
כל המידע אודות סטטוס הקצאות מופיע בזירת השקיפות ועדכני ליום  .6.7.2020מצ"ב קישור.
https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Hakzaot_060720.pdf
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לכבוד ראש העיר מר רפי סער,
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,בנושא טיפול בחול בגני הילדים ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת
השניה לפקודת העיריות.
בישיבת המועצה לחודש יוני  2020עלתה הצעה לסדר בנוגע לטיפול העירייה בחול בגני
הילדים בעיר.
במענה המפורט ,הוצגה תכנית הסינון ודובר על כך שיש תכנית וזמן תקן לטיפול בתלונות
הקשורות לחצרות הגנים ,בדגש על החול.
כחלק מהמענה הובטח כי התכנית המלאה תעלה לאתר העירייה.
בתאריך  18.6.20עלתה רשימת הגנים וזמני הסינון בלבד.
בהמשך ,פניתי לראש העיר וביקשתי גם להעלות ,כמובטח את זמני התגובה ,כולל ריסוס
החול וטיפול בתלונות.
שלחתי מספר פניות לאורך החודשיים האחרונים ,בתאריכים ,28.6.2020 ,18.6.20
.6.7.2020
אף לא אחת מהפניות נענתה או זכתה להתייחסות כלשהי עד ליום זה.
 .1מדוע ראש אינו משיב לפניות חברי מועצה?
 .2מהו זמן התגובה ,המוגדר בחוק ,לקבלת מענה מראש העיר?
 .3האם יש כוונה להעלות את התכנית המלאה הכוללת זמני תגובה כפי שהובטח בישיבת
המועצה ומתי?
תשובת המנכ"ל מישיבת המועצה לחודש יוני :2020

בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
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מענה לשאילתה
בניגוד לנטען בשאילתה ,תכנית סינון החול שהוצגה בישיבת המועצה הועלתה לזירת השקיפות
והיא התכנית לסינון חול ייזום .כפי שהובטח בישיבה כך קרה מיידית והתכנית הועלתה לזירת
השקיפות -על כן לא ברור מדוע נטען אחרת.
מצ"ב קישור לתכנית
אתר העירייה > זירת השקיפות > חינוך > תכנית עבודה ובקרה -סינון חול 2020
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3312&ArticleID=13357
באשר לזמני הטיפול בפניות למוקד העירוני ,באתר העירייה מופיע דף אמנת השירות וזמני תקן
לפי אגפים ומחלקות לרבות מחלקת תברואה מונעת שאמונה על נושא הטיפול במפגעים מסוג זה
ומחלקת תפעול מוסדות ציבור שאמונה על סינון החול בגני ילדים.
מצ"ב קישור לזמני התקן לטיפול בתלונות ציבור לפי יחידות ונושאים.
אתר העירייה > אמנת שירות וזמני תקן
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=270&ArticleID=8907&sng=1
ראש העיר מגיב לפניות חברי מועצה ,פניות חשובות ושאינן חשובות ,בהתאם לתיעדוף העבודה
הרבה המונחת לפתחו וסינון בין עיקר לטפל.
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25.07.2020
שאילתא בעניין מעקב אחר ביצוע החלטות מועצת העיר
בחודש אוגוסט  2019העלו חברי סיעת כפר סבא בראש הצעה לקידום תוכנית להכשרת דירקטורים
לנציגי העיריה בתאגידים העירוניים .תשובת מנכל העיריה:
״נושא הכשרת דירקטורים כפי שצוין גם הוא נושא חשוב להבטחת מקצועיותם של חברי
הדירקטוריונים של התאגידים העירוניים ….כאשר כל דירקטוריון של תאגיד או של חברה כלכלית
או חברה עירונית ,היא דירקטוריון עצמאי ורשאי להחליט האם להכשיר את חבריו ולממן הכשרה
זו בכפוף לחוק וגם כאן יש מגבלות בסוגית המימון .זה לא טריוויאלי ולא הכל אפשרי .על אף
האמירה שאמרתי עכשיו ובהמשך לנשאל ,אנחנו בוחנים עכשיו בשיתוף עם האשכול החדש,
אשכול השרון ,אפשרות לקיים קורס דירקטורים בשביל גם להגדיל את כוח הקנייה וגם את
האפקטיביות לרשויות נוספות שחברות איתנו ואנחנו נעדכן על כך בהקדם …".

כמו כן בחודש דצמבר ,מועצת העיר החליטה כי העיריה תכין תוכנית לחיזוק הקשר עם תנועות הנוער
והגדלת כמות הנרשמים .החלטת מועצת העיר היתה כי התוכנית תוצג למועצה במחצית הראשונה
של  .2020כמו כן התבקשה ועדת כספים לבחון הקצאת סכום שיאפשר סבסוד דמי רישום לתנועות
הנוער למשפחות נטולות יכולת.
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בהתאם נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות כדלקמן:
 .1האם נושא הכשרת דירקטורים נבחן ומהם המסקנות?
 .2להחלטה בנוגע לתנועות הנוער ,האם נערך דיון בועדת הכספים והאם הוקצה סכום תמיכה
לסבסוד דמי רישום למשפחות נזקקות?
 .3מה סטטוס התוכנית המקיפה לחיזוק הקשר עם תנועות הנוער ,האם הסתיים גיבושה ומתי
היא עתידה להיות מוצגת למועצת העיר ?

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חגואל ,חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי ,חבר מועצת העיר
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסitayt@ksaba.co.il | 09-7649389 .

מענה לשאילתה
ראשית יצוין כי מגישי שאילתה זו אינם עומדים בהוראות החוק וכי על שאילתה להיות "...על
עניין עובדתי שבתחום תפקידי העיריה... ,והיא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד" .היועץ
המשפטי לעירייה העיר בעבר על כך ולמרבה הצער הנושא חוזר פעם נוספת.
השאילתה שנוסחה כשאלה על מעקב אחר ביצוע החלטות מועצת העיר למעשה עוסקת בשני
נושאים שונים ואחרים .בהנחיית היועץ המשפטי לעירייה לא נוכל להשיב בעתיד על שאילתות
אשר אינן חוקיות והן יוחזרו לניסוח חדש.
לגופו של עניין ,העירייה מנהלת מעקב צמוד על ביצוע כלל החלטות מועצת העיר ,מעקב זה אף
מפורסם לציבור בזירת השקיפות ומתעדכן עם קבלת החלטות מועצה.
להלן הקישור לאתר.
עמוד הבית > מועצת העיר > מעקב החלטות מועצה
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=950&ArticleID=11620
באשר לבחינת נושא תכנית להכשרת דירקטוריונים מול אשכול השרון ,הנושא תוכנן כפי שנאמר
להיות מקודם על ידי אשכול הרשויות אך זה הודיע על סיום תפקידו ונכון להיום האשכול מצוי
בשלהי תהליך קליטת מנכ"לית או מנכ"ל חדש .בדיקת האפשרות תושלם עם מינוי מנכ"ל/ית
חדש/ה לתפקיד.
מצ"ב תכנית שנבנתה לאופן הקצאת המשאבים העירוניים באופן שיתמרץ בין השאר את הגדלת
כמות המשתתפים וכן את אופן ליווי תנועות הנוער בעיר ,הקשר בין התנועות לגורמים
המקצועיים ובינן לבין עצמן ,וכן את התבחינים האחרים המהווים בסיס לתקצוב פעילות
התנועות על ידי העירייה.
חשוב וראוי לציין כי עיריית כפר סבא מעסיקה רכזת תנועות נוער עירונית ,עובדת שמהות
תפקידה הוא קשר עם תנועות הנוער השונות בעיר ,ליווי מקצועי ,סיוע בקשר עם גורמים שונים
בעירייה ועוד .רכזת תנועות הנוער מרכזת פורום רכזים בוגרים ופורום רכזים צעירים המהווים
מקום ללמידת עמיתים יצירת מדיניות עירונית משותפת לכל תנועות הנוער ועוד.
בנוסף ,ישנן יוזמות עירוניות חוצות תנועות נוער כגון פרוייקט "פירות הדר" (לזכרו של סגן הדר
גולדין ז"ל) ,פעילויות משותפות במסגרת חודש תנועות הנוער ,מקהלת תנועת הנוער שפועלת תחת
מרכז "גלריה  "29ועוד.
באשר להחלטה לגבי בחינת הקצאת סכום לסבסוד דמי רישום לתנועות נוער והוצאות נלוות
למשפחות מעוטות יכולת ,הנושא טרם נדון בוועדת הכספים אך יובא לדיון בהקדם האפשרי.

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסitayt@ksaba.co.il | 09-7649389 .

דיון בנושא זה עם חברי המועצה הרלוונטיים ,תואם כבר פעמיים ,אך נדחה בשל נסיבות
הקשורות לקורונה וללוחות זמנים של משתתפי הדיון.
עם זאת ,חשוב להדגיש שוב וכפי שנאמר במענה להצעה לסדר בישיבת המועצה מחודש דצמבר
 ,2019סיוע על רקע סוציו-אקונומי ,מספר אחים במשפחה וכדומה ניתנים על ידי הנהגות התנועות
השונות כיום .ככל שעולה בפני הנהלת האגף בעיה קונקרטית לגבי קושי על רקע כלכלי אנו
נרתמים לעזרה ומוצאים פתרון.
ככל הידוע לעיריית כפר סבא לא נמנעה השתתפות בפעילות ,על רקע קשיים כלכליים ,מאף חניך
אך בהחלט לאור השפעות הקורונה על המצב הכלכלי של משקי הבית בישראל ובכפר סבא ,הנושא
יובא לדיון בוועדת הכספים בהקדם האפשרי.
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25.07.2020
שאילתא בעניין הקמת מבנים לתנועות הנוער בשכונה הירוקה
בחודש פברואר  2020עיריית כפר סבא הודיעה שתקים שני מבנים חדשים במערב העיר לתנועת
הנוער העובד והלומד ולתנועת הצופים .ההחלטה התקבלה לאחר פגישות של ראש העירייה רפי סער
עם נציגי תנועות הנוער בשכונות הירוקות.
במסגרת מפגשים אלו ,הציגה מהנדסת העיר ,עליזה זיידלר-גרנות ,את השטחים עליהם יוקמו מבני
הקבע בהתאם לצרכים של כל תנועה.
תקציב  2020כולל תקציב לתכנון המבנים אך לא להקמתם.
בהתאם נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות:
 .1מהם לוחות הזמנים הצפויים להקמת מבני תנועות הנוער בשכונה הירוקה ? מתי צפויה
להתחיל הבניה ומתי להסתיים ?
 .2מהו התקציב הצפוי שידרש להקמת מבנים לתנועות הנוער ומתי בכוונת העיריה לשריין
תקציב לשם כך?
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חגואל ,חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי ,חבר מועצת העיר
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
בהמשך למדיניות ראש העיר ,ובשונה ממדיניות העירייה בשנים עברו ,העירייה פועלת להקמת
מבנים לתנועות הנוער וזאת בשיתוף עם תנועות הנוער.
השיתוף יתקיים לאורך כל הדרך עם תנועות הנוער ועד כה נערכו פעולות לתיאום מולם לרבות
סיור פרטני שנערך בשטח.
נכון להיום התכנון נמצא בשלבים ראשוניים כאשר נשכרו לצורך הנושא מתכננים והוקצב תקציב
לתכנון המבנים.
בשלב זה לא ניתן עדיין לציין לו"ז ותקציב ואלו יעודכנו בהמשך ומן הסתם יובאו לאישור
במסגרת דיוני וועדת הכספים ודיוני התקציב.
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25.07.2020
שאילתא בעניין מעקב אחר החלטת מועצת העיר מס  - 86מיום  - 5.6.2019חוג לכל ילד

מועצת העיר דנה לפני למעלה משנה בהצעתם של חברי סיעת כפר סבא בראש לקדם תוכנית שתבטיח
כי כל ילד וילדה בעיר ,אשר המצב הכלכלי של משפחתו אינו מאפשר זאת ,ישתתף בלפחות חוג אחד
מתוך תחומים שיוגדרו .מועצת העיר החליטה להטיל על החברה לתרבות הפנאי לגבש תוכנית שתועבר
לדיון בועדת חינוך ,תרבות והוועדה לקידום ילדים בסיכוי.
בהתאם נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות כדלקמן:
 .1האם גובשו תוכניות על ידי החברה לתרבות הפנאי ?
 .2מתי צפוי להתקיים דיון בעניין ?
 .3אלו פ עולות נעשו עד היום כדי למפות את הצרכים ולקדם את התוכנית להבטחת השתתפות
בחוג לכל ילד ?

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חגואל ,חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי ,חבר מועצת העיר
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
מתווה לתכנית "חוג לכל ילד" נמצא בשלבי גיבוש ראשוניים על ידי הצוותים המקצועיים
בראשות החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא.
להלן מספר עקרונות מנחים ראשוניים אשר גובשו על ידי הצוות המקצועי ויובאו לדיון בוועדות
בהתאם להחלטה:
 .1בכפר סבא ישנו מתווה קיים של מתן מחיר מוזל (הנחות) ע"י וועדת הנחות מובנת
שמשמש בסיס למתן סבסוד לכלל החוגים המוצעים בכפר סבא ,על פי הפונים לוועדה.
מצ"ב טבלת הנחות עדכנית נכון להיום:
ההנחה
זהב"י

שיעור
25%

עולה חדש
חיילים בסדיר

50%
25%

סטודנט/ית

10%

הנחת מזומן
הנחה למשתתף/ת
שני/ה – בית אב

5%
5%

הנחה למשתתף/ת
שלישי/ת – בית אב

10%

גמלאי/ת

20%

צרכים מיוחדים

30%

הערות
הנחה לחבר זהב"י תינתן לבני המשפחה עד גיל 21
בהצגת כרטיס זהב"י תקף
עולה חדש – עד שנתיים מיום העלייה
ההנחה תינתן לחייל/ת המשתתף/ת בחוגים בהצגת
כרטיס חוגר
ההנחה תינתן לסטודנט/ית המשתתף/ת בחוגים בהצגת
כרטיס סטודנט תקף
תקף לחוגים עירוניים בלבד
ההנחה תינתן לשני החוגים  -בעת רישום החוג שני
( %5לכל חוג) או בעת הצטרפות משתתף/ת שני/ה
לבית אב ( %5לכל משתתף) .ההנחה תינתן לחוגים
מאותו התחום בלבד
הנחה למשתתף/ת שלישי/ת או משתתף/ת בחוג שלישי
– לחוג השלישי .ההנחה תינתן לחוגים מאותו התחום
בלבד
ההנחה תינתן לגמלאי/ת המשתתף/ת בחוגים בהצגת
כרטיס גמלאי ,ההנחה לא תקפה לחוגים מסובסדים
מראש
ההנחה תינתן בכפוף לאישור היחידה לשילוב ילדים
ובני נוער עם צרכים מיוחדים

 .2מוצע כי המתווה יתבסס על הקיים בתוספת מספר שינויים שעיקרן
א .הגדלת בסיס ההנחות הניתן על ידי העירייה.
ב .הוספת קטגוריות לטבלת ההנחות.
 .3הקלות בירוקרטיות  -רידוד והפשטת הפרמטרים והדרישות הקיימים היום לקבלת
ההנחה.
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כאמור ,המתווה יובא בהקדם לדיון משותף של ועדת חינוך ,ועדת תרבות והוועדה לקידום ילדים
ונוער בסיכוי .לאחר מכן ואחר תיקוני המתווה בהתאם להמלצות הוועדה המשותפת ,תועבר
התכנית לוועדת כספים ולמועצת העיר.
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25.07.2020
שאילתא בעניין הפסקת פרסום יומני ראש העיר
מועצת העיר קיבלה החלטה במרץ  2019שיומני ראש העיר יפורסמו באופן סדיר ושוטף באתר העיריה.
חודשים רבים עברו מקבלת ההחלטה ועד תחילת ישומו ,אף כי פרסום יומנים היתה הבטחת בחירות
של ראש העיר .בחודש אוגוסט השיב מנכ״ל העיריה לשאילתא בנושא פרסום יומני ראש העיר:
״יומני ראש העיר וסגני ראש העיר בשכר מפורסמים בזירת השקיפות באתר העירייה כולל היומן
לחודש דצמבר  .2018ביומנים מפורטים המשתתפים בפגישות .היומנים מפורסמים אחת
לחודש.״
כדי לחזק אמירה זו ,פנה ראש העיר לקהל והוסיף :״״אני רוצה שתדעו שזה טרחה .כן .זה בסדר ,זו
שקיפות ,אבל זו עבודה ואנו עושים מאמץ לעשות את זה פעם בחודש.״
אלא שז מן קצר אחר כך פורסם בעיתון צומת השרון כי שמות רבים ביומן ראש העיר ,לרבות פגישות
עם בעלי עניין אינן כוללות את שמות המשתתפים .בסמוך לאחר הפרסום הופסק למשך חודשים רבים
פרסום יומן ראש העיר .רק בחודש אפריל פורסמו יומני הרבעון האחרון של  2019בעיכוב של מעל 7
חודשים.
נכון להיום לא פורסם יומנו של ראש העיר מתחילת שנת  .2020פרסום היומן לא נעשה מידי חודש
כפי שהתחייב ראש העיר ,וגם לא מידי רבעון.
 .1מדוע הופסק פרסום יומנו של ראש העיר ?
 .2מי אמון על ישום החלטת מועצת העיר בעניין פרסום יומני ראש העיר ?
 .3האם בכוונתך לקיים את התחייבותך ולשוב ולפרסם את יומן העבודה שלך מידי חודש?
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חגואל ,חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי ,חבר מועצת העיר
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
יומני ראש העיר יפורסמו באתר העירוני באופן שוטף לפי שיקול דעתו.
מצ"ב טבלה מרכזת לגבי ראשי רשויות נוספות מקרב רשויות פורום ה:15-
שם הרשות
תל אביב
חיפה
באר שבע
הרצליה
רמת השרון
ראשון לציון
אשדוד
פתח תקווה
נתניה
חולון
רחובות
רמת גן
חדרה
גבעתיים
אשקלון
ירושלים
מודיעין
כפר סבא

ראש הרשות
רון חולדאי
ד"ר עינת קליש רותם
רוביק דנילוביץ'
משה פדלון
אבי גרובר
רז קינסטליך
ד"ר יחיאל לסרי
רמי גרימברג
מרים פיירברג איכר
מוטי ששון
רחמים מלול
כרמל שאמה הכהן
צביקה גנדלמן
רן קוניק
תומר גלאם
משה ליאון
חיים ביבס
רפי סער
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האם מפורסם יומן ראש הרשות? (כן/לא)
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
לא מפורסם כלל
כן  -פורסם עד מרץ 2020

25.07.2020
שאילתא בעניין מאמצי עיריית כפר סבא לטיפול במפגעי הריח בשכונה הירוקה  -מפעל בראון
בחודשי הקיץ התרבו התלונות על ריחות בלתי נסבלים בשכונה הירוקה .בביקורת שנערכה במפעל
בראון התגלה כי אחת מיחידות הטיפול בריח (פלזמה קרה) היתה מושבתת.
נבקש לקבל עדכון אודות הטיפול במפגעי הריח בשכונה הירוקה.

.1
.2
.3
.4

באילו תאריכים נערכו ביקורות של פקחי העיריה ו/או המשרד להגנת הסביבה במפעל בר-
און?
מה היו תוצאות הביקורת ,האם ניתנו דוחות או בוצעו פעולות אכיפה ?
אילו פעולות נעשו כדי לקדם את הטיפול במפגעי הריח ?
האם העיריה שכרה מאז תחילת שנת  2020יועצים  /אנשי מקצוע לסיוע בטיפול במפגעי
הריח ממפעל בר-און ? אם כן ,מי הם היועצים ומהו היקף ההתקשרות עימם ?

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חגואל ,חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי ,חבר מועצת העיר
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
עיריית כפר סבא פועלת מזה זמן רב וביתר שאת בחודשים האחרונים ,בנחישות רבה הן מול
המפעל ישירות והן מול המשרד להגנת הסביבה על מנת להביא לעצירת מפגע הריח אשר פוגע
קשות בתושבי העיר אשר מתגוררים בסמוך למפעל "בראון" .פעילות זו מבוצעת תוך קבלת
תלונות גם מצוות אוויר נקי של ועד שכונה הירוקה .80/בנוסף ,במסגרת שיתוף הפעולה בין
עיריית כפר סבא לצוות אוויר נקי מתקיימות פגישות תיאום מדי שבועיים.
בחודשיים האחרונים ביצעה העירייה מספר ביקורות במפעל כחלק משגרת העבודה של מחלקת
רישוי עסקים ובסיוע הפיקוח העירוני בעיריית כפר סבא .הביקורות בוצעו בתאריכים:
•

21.6.2020

•

30.6.2020

•

6.7.2020

•

10.7.2020

•

16.7.2020

בנוסף בוצעו ביקורות כלליות שנערכו בסביבת השכונה כדי לחפש מקורות ריח פוטנציאליים
אחרים.
המשרד להגנת הסביבה קיים ביקורות במפעל בתאריכים:
•

12.5.2020

•

23.6.2020

בביקורת של המשרד להגנ"ס – הבדיקות בוחנות גם את נושאי התפעול המקצועי והתהליכים
שהמפעל עובד .שני דברים מרכזיים ניתנו כדרישה –
.1

דרישה ליעילות ואופטימיזציה של המערכת לטיפול בריחות.

 .2ביצוע דיגומי אויר בהתאם לנוהל הקיים.
בנוסף ניתנה רשימת נושאים הקשורים להתנהלות ותחזוקה .המפעל נדרש להגיש דוחות
התקדמות עד ליום  .19.7.2020אנו פועלים מול המשרד להגנת הסביבה לקבלת עדכונים.
בעניין היחידה לניטרול ריח (פלזמה קרה) שהושבתה לטענת המפעל לצורך תחזוקה ,הבדיקה
מעלה כי המפעל היה צריך לדווח למשרד להגנת הסביבה על השבתה זו למפרע – ולא עשה זאת.
המשרד רואה זאת בחומרה ומתכוון להבנתנו בשל כך וגם בשל ההחמרה במפגעי הריח ולהביא
זאת לשימוע שבו המפעל יידרש לתת תשובות.
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מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה ,מר גדעון מזור ,ערך גם כן ביקור במקום והתרשם
ממצב הריחות הקיים.
כמו כן ,התקיימה פגישה של צוות אוויר נקי ישירות עם מנהל המחוז בנושא מטרדי הריח
בשכונה.
לשם ליווי משפטי בנוגע למטרד הריחות ,אישרה העירייה בימים אלה התקשרות עם עו"ד גידי
פרישטיק ממשרד מיתר ליקורניק בהיקף של  150ש' ובעלות של  ₪ 102,667.5ועם היועץ
הסביבתי ,אבי מושל ,בהיקף של  150ש' ובעלות של .₪ 50,895
כל המידע נמצא בזירת השקיפות .מצ"ב קישור.
אתר העירייה > זירת השקיפות העירונית > שקיפות סביבתית > טיפול במפגעי זיהום אוויר וריח
> עדכונים בנושא טיפול במפגעי ריח בשכונה 80
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3331&ArticleID=5658
לסיכום ,עיריית כפר סבא פועלת ותמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה מול כלל הגורמים,
תוך כדי שיתוף הציבור ,על מנת להביא לעצירת מפגעי הריח בשכונה .80
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25.07.2020
שאילתא בעניין הקמת שלטי פרסום חוצות במכרז החברה הכלכלית
במהלך שנת  2019דנה ועדת תכנון ובניה בהצבת שלטי פרסום חוצות שהוצבו ללא היתר על ידי
חברת מקסימדיה כחלק ממכרז החברה הכלכלית .ביחס לחלק מהשלטים קבעה הוועדה שיש
להסירם .אלא ששלטים נוספים הוצבו וכלל לא הובאו לאישור ועדת התכנון ובניה.
בהתאם נודה לתשובות לשאלות הבאות כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5

לכמה שלטי חוצות שהקימה חברת מקסימדיה במסגרת מכרז הפרסום של החברה הכלכלית
אין עדיין היתר בניה ?
האם השלטים שהוקמו חורגים מההנחיות המרחביות לעניין שילוט שקבעה הועדה לתכנון
ובניה ?
מדוע רק חלק מהשלטים הובאו לאישור בועדת התכנון ?
האם יש כוונה לעדכן את ההנחיות המרחביות ביחס לגודל שלטים ?
אילו לקחים הופקו בחברה הכלכלית ביחס לעמידה בדרישות קבלת היתרים לפני ביצוע
תוכניות ?

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חגואל ,חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי ,חבר מועצת העיר
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
ברחבי העיר ישנם כ  200מתקני פרסום שונים אשר מניבים לעיריית כפר סבא סך שנתי של כ2.7-
מש"ח מדמי זיכיון ובנוסף אגרות שילוט בסך שנתי של כ 320-אש"ח .לחברה הכלכלית מתקנים
אלה מניבים דמי ניהול בסך שנתי של כ 600-אש"ח.
מתקני הפרסום הנם מסוגים שונים כגון  -מכוונים ,עמודורים ,פרסום על גבי תחנות אוטובוס,
בילבורדים ,טוטמים ועוד.
בהמשך לדרישת העירייה והחברה הכלכלית ,הוחלפו מתקני הפרסום אודותיהם הוגשה
השאילתה ,לאור היותר מיושנים ובעלי נראות רעה.
חברת מקסימדיה זכתה במכרז להצבה ופרסום של  25מתקנים אשר כולם אושרו על ידי יועצי
קונסטרוקציה ,בטיחות ,חשמל ותנועה.
מתוך  25המתקנים 2 ,הוסרו 13 ,בתהליכי היתר מהם בתהליכי היתר מתקדמים ובנוגע ל10-
נוספים טרם החל תהליך הוצאת היתר לאור העובדה שמדובר במתקנים שהוצבו במקום מתקנים
אחרים וטרם הוברר סופית מה הליך הרישוי הנדרש לגביהם.
תחום פרסום החוצות מתנהל בחברה הכלכלית למעלה מ 15-שנה בצמוד למדיניות העירונית.
ומניב הכנסות לרווחת תושבי העיר.
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

22-7-2020

הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות – פיתוח
התיירות בכפר סבא – המשך.
בישיבת מועצת העיר ב  ,6-11-2020הגשנו למועצת העיר הצעה לסדר ,נרחבת ומפורטת
בנושא פיתוח התיירות בכפר סבא .בהצעה פרטנו את פוטנציאל התיירותי של העיר,
פוטנציאל כלכלי לעסקים קטנים  ,לעיר ולשיווק העיר לבאים לבקר .אין מדובר רק
בפיתוח אתרי המורשת ופתיחתם לציבור.
הצענו לגשת לתכנון ובחינת הפוטנציאל ,ולנקוט במקביל מספר פעולות מידיות לקידום
הפיתוח התיירותי.
ההצעה הורדה מסדר היום  ,כשבין השאר נאמר שהוכנה תכנית תיירותית .מתברר שלא
הוכנה תכנית תיירותית כוללת שתבחן הפוטנציאל  ,כיוונים וצעדים ממשיים למימוש.
ימי הקורונה רק הדגישו חשיבות פיתוח כל עסק קטן ,ובתיירות כפי שאנו חושבים
שתתפתח בעיר ,בשלב הראשון יתפתחו עסקים קטנים כמו מסעדות ,אמנים שמארחים
בבתים ומציגים דברי האומנות ,אתרים שהעירייה פיתחה ,מדריכי תיירות ,להקות מחול
ומקהלות ,מוסיקאים ,מוזיאון ועוד .ענף התיירות יתבסס תקופה ארוכה על תיירות הפנים.
הציבור מחפש פעילויות אלו .המועצות האזוריות סביבנו הבינו זאת והתחילו בהליכי
פיתוח תיירותי .התיירות מטבעה אזורית ולכן הפעילות מסביב משתלבת עם הרצון שלנו
והסביבה הייתה רוצה לראות בכפר סבא מוקד אזורי גם בתיירות.
גם בוועדות התכנון בעיר אנחנו מאשרים פרויקטים מתוך מחשבה שאולי תהיה תיירות
הקשורה לרפואה ,לעסקים ,וזאת בלי שיהיה לנו כל נתון בנושא.
מוצע:
להקים ועדה ללבניית תכנית אסטרטגית לפיתוח התיירות ,שתאגום את היחידות
הרלוונטיות בעירייה כמו החברה לתרבות ופנאי ,תכנון ,מוזיאון ,אשכול שרון,
תושבים בעלי ענין וכן הנהלת העיר .הועדה תלווה פיתוח ענף התיירות בעיר.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
העתק :איתי צחר – מנכ"ל
בן צרטוף
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

31-07-2020

הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות – פתיחת
החיבורים לכביש  531תוך פגיעה בתושבים הגרים בסמוך
נפתח החיבור של כפר סבא דרך רחוב תל חי לכביש  531ושבוע אחריו ייפתח החיבור של  531לכפר
סבא דרך רחוב סוקולוב.
על חיבור תל -חי ניתן לברך בקול.
פעמיים הצגנו הנושא כשאילתות במועצת העיר ,ב 3-19-ו  . 11-19היינו מוטרדים מביצוע החלופה
הלא נכונה ,כן מהפגיעה ביער וחוסר מחויבות לביצוע נטיעות ביער ובשצ"פים בתחום העיר ומהעדר קיר
אקוסטי .ובכלל ,חוסר התייחסות לתושבים בכל התהליך .בדיונים נאמר שהשצ"פים בתחום העיר יפותחו
מיד ,שיהיו נטיעות סביב לאזור וביער.
ראש העיר הקודם סכם עם חברת נתיבי ישראל שפתיחת רמפת סוקולוב מותנית בהקמת הקיר האקוסטי.
ראש העיר הנוכחי הבטיח לתושבים במסגרת דיון במליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה מספטמבר
" 2019מה שקורה ביער אוסישקין הקטן והגדול הוא מצער ,התחייבנו שאנחנו נקים קיר אקוסטי ,אם זה
יהיה מתקציב נתיבי ישראל או מתקציב המועצה" .העובדה היא שהרמפה עומדת להיפתח אבל אין קיר
אקוסטי ,אין נטיעות ואין פיתוח שצ"פים .שטח העבודה נשאר מזוהם עם פסולת בניה ומבחינות אלו
הפרויקט לא הסתיים .למה מגיעים למצב שהכביש נפתח ללא הקיר האקוסטי? משקיעים בכביש
מיליארדים ,ורק לנטיעות ,ולקיר לא נשאר כסף ,או הזמינו מאוחר? לאחראים על הביצוע במוסדות
התכנון יש גם הסמכות ואת היכולת להצהיר שהכביש לא גמור.
הצעת החלטה:
 .1העיריה תתנה את פתיחת רמפת הירידה מכביש  531לסוקולוב בהשלמת הקיר האקוסטי כפי שסוכם.
 .2העיריה תדאג מידית לנטיעות ,פיתוח השצ"פים ,ותפעיל סמכותה החוקית לניקוי השטח מסביב
לפרויקט.
בברכה
הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר – סיעת כפר סבא מתקדמת
יוסי סדבון ,קרן גרשון – סיעת כפר סבא בראש
צביקה צרפתי – סיעת כפר סבא אחת
אסנת ספורטה

העתק :איתי צחר – מנכ"ל
בן צרטוף
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02/08/2020
לכבוד
רפי סער
ראש העיר כפר סבא
הצעה לסדר ישיבת המועצה 05/08/2020
כיסא לכל גננת וסייעת
כבר בשנת  2018נחקק חוק הזכות לעבודה בישיבה ,אשר קובע כי מעביד יעמיד לרשות עובדיו במקום
העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מהם ישיבה במהלך העבודה ,אלא אם הוכיח המעביד שביצועה הרגיל
של העבודה אינו מאפשר ישיבה .נוסף לכך קובע החוק כי על המעביד להעמיד לרשות העובדים במקום
העבודה כסאות או מקומות ישיבה במצב תקין לישיבה בעת הפסקה בעבודה.
למרות אמירה ברורה זו עדיין יש גננות וסייעות רבות בעיר  ,שאין להם כיסא ראוי  ,תקני ואיכותי לפיכך
הן נאלצות לשבת על כיסא ילדים קטן שאינו מותאם לממדי אדם מבוגר .הגננות והסייעות מרגישות חוסר
כבוד כלפיהן וכלפי מקצוען ,למרות בקשתן הבסיסית אינן מקבלות מענה.
הצעת החלטה
מועצת העיר מוקירה את עובדי ההוראה ובכלל זה את צוותי הגן ,הגננות והסייעות.
עיריית כפר סבא תפעל לצייד בכיסאות מתאימים לאנשי צוות הגן בתוך  3חודשים.
בברכה
עו"ד יוסי סדבון – חבר מועצה
עו"ד קרן גרשון – חברת מועצה
העתקים
איתי צחר – מנכ"ל
בן צ'רטוף עוזר מנכ"ל
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אישור הארכת שירות של עובדים ,מעבר לגיל 70
הצעת החלטה
מאשרים הארכת שירותם ,מעבר לגיל  ,70של עובדי העירייה הבאים:
 .1אליזה רגב ,מנהלת חברת מרכז קהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר בע"מ  ,עד לתאריך
.31.01.22
 .2לילי חדיר ,מרכזנית באגף לשירותים חברתיים ,עד לתאריך .31.01.2022
 .3חסן קלאוד ,מורה לפיסיקה באולפנית הראל ,עד לתאריך .31.08.2021
 .4בקרמן איטה ,סייעת משלבת ,עד לתאריך .31.08.2021
 .5נייברג מירה מרלן ,סייעת משלבת ,עד לתאריך .31.08.2022
 .6פנייק פנייה ,רכזת תרבות לעולים במרכז גלר ,עד לתאריך .31.01.2022
 .7שושנה הרשקו ,סייעת משלבת ,עד לתאריך .31.08.2021
 .8אונגר זליג ,טכנאי בקריית ספיר  ,עד לתאריך .31.1.2022
 .9מרי בן מוחה ,סייעת משלבת ,עד לתאריך .31.8.2022
 .10פניאן פנחס  ,מורה בתיכון המר ,עד לתאריך .31.8.2022
 .11ארגון אילנה ,ספרנית באגף התרבות ,עד לתאריך .31.1.2022

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסitayt@ksaba.co.il | 09-7649389 .

מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה
הצעת החלטה
מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה ,עו"ס לחוק נוער באגף לשירותים חברתיים
קהילתיים ,המעוניינת לעבוד כעו"ס לחוק נוער במועצה המקומית אבן יהודה.
תוקף האישור הינו למשך שנה.
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אישור מינוי ועדת ביקורת בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ
מועצת העיר נדרשת לאשר את מינוי ועדת הביקורת בתאגיד העירוני החברה העירונית לתרבות
הפנאי בכפר סבא בע"מ.
מצ"ב חוות דעת יועמ"ש החברה לגבי המועמדות.
הצעת החלטה
מאשרים למנות ענת קלומל פרוכצוויג ואביטל רייך כחברות בועדת הביקורת של החברה
העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ
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אישור מינוי מ"מ גזבר העירייה
דברי הסבר
גזבר העירייה אמור לסיים את תפקידו בסוף חודש אוגוסט .ככל שעד למועד זה לא יסתיימו
הליכי המכרז וטרם ימונה גזבר/ית חדש/ה ,יש למנות ממלא מקום לגזבר ,כאמור בסעיף 167ה()2
לפקודת העיריות [נוסח חדש].
הצעת החלטה
מאשרים את מינויו של מר צבי אפרת כממלא מקום גזבר עיריית כפר -סבא החל מיום ,1.9.20
למשך תקופה של שלושה חודשים או עד למינוי גזבר עירייה קבוע ,לפי המוקדם מבין שני
המועדים.
בתקופה זו למר אפרת יהיו את כל הסמכויות הנתונות על פי דין לגזבר רשות מקומית.
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אישור מינוי חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים
דברי הסבר
לאור הודעת גזבר העירייה ,רו"ח שגיא רוכל ,על סיום תפקידו החל מיום  ,30.8.2020נדרש מינוי
של גזברית או גזבר לעיריית כפר סבא.
בהתאם לסעיף 169ב(ב)( )2לפקודת העיריות נדרש לכנס וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים
אשר הרכבה קבוע בחוק:
.1
.2

.3
.4

ראש העיריה או נציגו מקרב סגניו ,אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים לבחירת
עובדים בכירים;
שני חברי המועצה שייבחרו על ידה ,אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת
בועדת ההנהלה ,ואם כל הסיעות מיוצגות בועדת ההנהלה ,חבר המועצה שאינו חבר
בועדת ההנהלה;
המנהל הכללי של העיריה;
נציג שימנה השר ,שהוא בעל תפקיד מקביל בעיריה אחרת לתפקיד הנדון במכרז.

הצעת החלטה
מאשרים למנות את חברי המועצה אברהם ממה שיינפיין והדר לביא כחברים בוועדת המכרזים
לבחירת עובדים בכירים למינוי גזבר בהתאם לסעיף 169ב(ב)( )2לפקודת העיריות [נוסח חדש].
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אישור המלצות ועדת כספים מיום 27.7.2020
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום .27.7.2020
הצעת החלטה
מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום  27.7.2020בנושאים
כדלקמן -
א.

העברות תקציב רגיל מספר  1לשנת .2020

ב.

העברות תברים מספר  2לשנת .2020

ג.

דיווח דוח כספי רבעון .2020 1

ד.

אישור מחיקת חובות על פי נוהל מחיקת חובות.

ה.

הצעה להקלות לברי רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה .6-8/20

ו.

פתיחת  2בנק חשבונות לפרויקטים בתקצוב מפעל פיס בבנק מרכנתיל.
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5

4

3

2

1

מספר
הקצאה

בטחון

חינוך

חינוך

הנדסה

שונים

היחידה

שיטור עירוני

יסודיים

גנים

תכנון

שירותים שונים

שם מחלקה

עיריית כפר סבא

 1722400790החזר הון  -העברה לתבר

 1722400751שמירת שלום הציבור

 1813800750הפעלת בית ספר של קיץ

הכנסות מהורים בית ספר
1313800420
של קיץ

הכנסות ממשלה בית ספר
1313800920
של קיץ

קייטנות ציבוריות הכנסות
1312820920
ממשלה

 1812820750קיטנה ציבורית גני ילדים

 1812821110קיטנות יולי שכר

 1812821750הפעלת קייטנות יולי

 1312821420הכנסות מהורים קייטנות יולי

תמיכה ממשלתית קיטנות
1312821920
יולי

 1732001750פעולות התחדשות עירונית

 1732001110שכר התחדשות עירונית

 1623000751מדידות נכסים ואיתור

 1769100782שירות לעסקים קטנים

מספר חשבון

שם חשבון

404

500

3,200

20

3,366

4,300

-

-

738

1,250

-

תקציב לפני
שינוי

204

700

עמוד  1מתוך 5

-200

200

1,770

420

4,788

4,970

400

1,422

2,750

85

653

1,100

150

7,050

85

-85

-150

150

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הוצאות

1,700

1,300

-

7,300

-

תקציב לפני
שינוי

העברות מסעיף לסעיף מס'  1לשנת 2020

350

2,720

2,050

1,420

400

7,822

400

522

3,650

תקציב אחרי
שינוי

3,650

סכום שינוי
תקציב

הכנסות

מיון פנימי ,תוספת תקציב על חשבון רכישות
ציוד קבוע ,לכיסוי הוצאות קורונה

התאמה לתוכנית החדשה של משרד החינוך
ומספרי תלמידים בקייטנות

עדכון תקציב קיטנות יולי לגני ילדים עבור
שלוש סוגי הקיטנות :ציבוריות ,קייטנות עם
צהרון ותוספת שבוע אחרון באוגסט.

מיון למימון החלפת רכזת תחום תכנון
בחופשת לידה במיקור חוץ

מנהלת עסקים קטנים  -הוצאות דיגיטל ושכר
עובד דרך חברה כלכלית

הערה

10

9

8

7

6

מספר
הקצאה

תרבות
וספורט

תרבות

קיימות
וחדשנות

בטחון

בטחון

היחידה

ספורט

ספורט

קיימות

מניעת אלימות
וסמים

פיקוח משולב

שם מחלקה

עיריית כפר סבא

 1829320750קבלן נקיון וגינון ספורטק

 1098004998נגדי אולמות ספורט

 1813200795עזר אחזקת אולמות ספורט

 1098004750נקיון קבלני

 1829315750פרויקט זוזו

 1829311750מרוץ כפר סבא

הוצאות מרוץ כפר סבא
1829311751
מותנה הכנסות

 1711000111שכר קיימות

 1711000750פרויקט עיר ירוקה

 1817130210שמרים חטיבות

עיר ללא אלימות הקשר רחב
1722100781
פעולות

 1443001221הכנסות דוחות חניה

 1943001752מערכות מידע פיקוח עירוני

מספר חשבון

שם חשבון

113

-557

176

74

132

-

200

1,439

268

457

320

612

תקציב לפני
שינוי

93

-537

עמוד  2מתוך 5

-20

20

-20

54

172

200

-

156

-20

40

200

-200

-45

313

607

1,394

45

150

-150

832

170

220

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הוצאות

6,500

תקציב לפני
שינוי

העברות מסעיף לסעיף מס'  1לשנת 2020

220

סכום שינוי
תקציב

הכנסות

6,720

תקציב אחרי
שינוי

מיון פנימי לבקשת האגף לטובת המשך
הפעלת הפרוייקט

תיקון מיון פנימי טעות טכנית ללא הוצאה
נוספת

מיון פנימי

מיון פנימי מפעולות לשכר לבקשת מנהלת
פרויקט מניעת אלימות וסמים

תוספת שירות מצלמות אקספרס הכנסות
כנגד הוצאות

הערה

14

13

12

11

מספר
הקצאה

מנהל

מנהל

בתי תרבות

חזות העיר הנהלת האגף

תרבות

תרבות

תרבות

היחידה

שם מחלקה

עיריית כפר סבא

 1711002140אחזקת רכב

 1711002130שעות נוספות

 1711002110שכר

 1825200870השתתפות בתאגיד עירוני

 1821000110משכורת ושכר משולבי

 1826100550פירסום

1826100781

הוצאות אחרות

בית רייזל קתדרה הכנסה
1324001412
חוגים כנגד הוצ

בית רייזל קתדרה הכנסה
1824001750
חוגים כנגד הוצ

מרכז גלר הכנסה חוגים
1324003412
כנגד הוצ

מרכז גלר הכנסה חוגים
1824003750
כנגד הוצ

אלי כהן הכנסה חוגים כנגד
1324005420
הוצ

אלי כהן הכנסה חוגים כנגד
1824005750
הוצ

מספר חשבון

שם חשבון

-

23

354

582

1,111

159

97

150

271

150

תקציב לפני
שינוי

36

עמוד  3מתוך 5

36

23

295

662

1,031

139

46

-59

80

-80

-20

20

200

117

50

120

300

391

150

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הוצאות

187

388

210

תקציב לפני
שינוי

העברות מסעיף לסעיף מס'  1לשנת 2020

50

120

237

360

508

150

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הכנסות

מיון פנימי לבקשת האגף

השלמת השתתפות מוסיקאלי לחינוך בגין
ביטול תמיכה למודל מוסיקאלי ישובי

מיון פנימי לבקשת האגף לצורך התאמות
פעילות לתו סגול

יש צפי לגידול בהכנסות מחוזים נותני
שירות .כתוצאה מכך נדרש להגדיל את
סעיף ההוצאות וההכנסות מותנה במקביל

הערה

15

מספר
הקצאה

חזות העיר

היחידה

פארק

שם מחלקה

עיריית כפר סבא

משכורות ושכר משולב
1828200110
מרכזים

 1869001110שכר מועדון עולים

 1828300210מדריכים זמניים

 1751000781הצטידות יום עצמאות

 1746100752גינון פארק

 1817100110קבט שכר

 1826100115שכר תקציבי עזר

 1098001999נגדי שכר

 1098001111שכר אחזקת בית ספיר

 1746100110שכר פארק עירוני

 1746100753שמירה פארק

מספר חשבון

שם חשבון

1,663

236

1,569

90

824

1,723

1,120

-3,118

2,068

925

115

תקציב לפני
שינוי

1,563

186

1,469

46

868

עמוד  4מתוך 5

-100

-50

-100

-44

44

-97

1,000

-2,998

1,948

1,142

365

1,626

-120

120

-120

217

250

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הוצאות
תקציב לפני
שינוי

העברות מסעיף לסעיף מס'  1לשנת 2020

סכום שינוי
תקציב

הכנסות

תקציב אחרי
שינוי

השמירה בפארק  -לא צלח ביטול השמירה
כפי שתוכנן במקור ותוספת הוצ' גינון

הערה

16

מספר
הקצאה

נקיון מוסדות
חזות העיר
חינוך

היחידה

שם מחלקה

עיריית כפר סבא

הכנסות

הוצאות

 1111100100ארנונה כללית

 1321000920הכנסות משרד התרבות

 1817300110שכר פסיכולוגים

 1815040750נקיון רבין

 1815030750נקיון הרצוג

 1815020750נקיון גלילי

 1815010750נקיון כצנלסון

 1814000750נקיון חטיבות

 1813200750עבודות נקיון יסודי

מספר חשבון

שם חשבון

-

847,612

847,612

7,076

187

253

235

240

1,579

3,900

תקציב לפני
שינוי

עמוד  5מתוך 5

-

-

7,532

7,532

855,144

7026

217

855,144

-50

30

30

265

270

1769

4,290

283

30

30

190

390

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הוצאות

315,500

295

תקציב לפני
שינוי

העברות מסעיף לסעיף מס'  1לשנת 2020

500

150

316,000

תקציב אחרי
שינוי

445

סכום שינוי
תקציב

הכנסות

תוספת שעות וחומרי נקיון עבור עמידה בתו
הסגול במוסדות חינוך

הערה

חימוך

חינוך

750

540

750

540

522

950

540
הנדסה 590

750

תרבות 523
וספורט
540

522

תרבות
וספורט 950

543

543

750

540

תרבות
וספורט 950

חינוך

הנדסה
750

540

תרבות 750
וספורט
950

540

היחידה סעיף

עיריית כפר סבא

53013

53013

53009

53009

53009

44007

44007

44007

83019

83019

83019

83019

83025

83025

83025

83025

53014

53014

46014

46014

83024

83024

83024

פרק

שיפוצי מוסדות חינוך  2020עלויות

שיפוצי מוסדות חינוך  2020מקרנות

שיפוצי מוס"ח 2015-2018

שיפוצי מוס"ח 2015-2018

שיפוצי מוס"ח 2015-2018

תב"עות עלויות

תב"עות -השתתפות רשויות סמכות במאבק בתחנות הכוח

תב"עות מקרנות

שדרוג מתחם הנוער -כדורגל  -עלויות

שדרוג מתחם הנוער -כדורגל  -מקרנות

שדרוג מתחם הנוער -כדורגל  -השתתפות מפעל הפיס

שדרוג מתחם הנוער -כדורגל  -משרד התרבות והספורט )הטוטו(

שדרוג איצטדיון אתלטיקה ברלב  -תכנון ויועצים

שדרוג איצטדיון אתלטיקה ברלב  -מקרנות

מגרשי כדורגל  -עלויות שונות

מגרשי כדורגל  -מקרנות הרשות

קירוי מגרשי ספורט -קבלניות

קירוי מגרשי ספורט -קרנות הרשות

תוספות בנייה במבני עירייה -קבלניות

תוספות בנייה במבני עירייה -מקרנות הרשות

התאמת איצטדיון הכדורגל לדרישות המנהלת -תכנון ויועצים

התאמת איצטדיון הכדורגל לדרישות המנהלת -תאורה

התאמת איצטדיון הכדורגל לדרישות המנהלת -מקרנות הרשות

שם הסעיף

28,270

28,270

65,565

63,209

2,356

10,142

-

10,142

5,710

1,667

3,500

543

-

-

700

700

1,504

1,504

1,253

1,253

-

-

תקציב
מצטבר קיים

500

-

28,770

500

3,263

65,565

907

62,302

28,770

-907

94

94

10,142

10,236

94

420

1,545
6,130

-122

542

543
4,042

-

250

250

250

200

250

900
900

200

1,700

3,204

2,335

2,335

4,025

4,025

תקציב
מצטבר
מעודכן

3,204

1,700

1,082

1,082

4,025

4,025

עמוד  1מתוך 2

-

-

-

-

-

-

-

1,250

707

-

543

-

-

700

700

400

400

300

300

-

-

מתוכו
2020

עדכון

הכנסות )באלפי (₪

העברות מסעיף לסעיף תברים 2020
העברה 2

28,270

28,270

65,265

65,265

10,142

10,142

5,710

5,710

-

-

700

700

1,504

1,504

1,253

1,253

-

-

-

תקציב
מצטבר
קיים

6,130

94

10,236

-

500

500

28,770

65,265

28,770

-

-

-

94

10,236

-

420

420

250

6,130

250

250

900

250

200

200

3,204

900

1,700

1,700

3,204

1,082

2,335

725

1,082

725

4,025

2,335

4,025

3,300

3,300

65,265

-

-

1,250

1,250

-

-

700

700

400

400

300

300

-

-

-

מתוכו
2020

עדכון

הוצאות )באלפי (₪

תקציב
מצטבר
מעודכן

תוספת לתב"ר שיפוצים לצורך
עבודות נקודתיות נדרשות

שינויי מקורות ,התאמת הכנסות
משרד החינוך לתקבולים בפועל.

נתקבלה השתתפות בעלות
המאבק בתחנות הכוח מרשויות
סמוכות .הסכומים יוחזרו לתב"ר

עקב פסילת קונסטרוקצית
הטריבונה הוחלט להקים טריבונה
חדשה במגרש הנוער המזרחי
)מגרש הדשא( .כמו כן שינוי
מקורות ,נתקבל מענק פיס נוסף
בסך  542א' והוקטנה ההשתתפות
מהקרנות

תכנון שדרוג איצטדיון אתלטיקה
בברלב

הוחלט לשדרג את מגרש בית
גיורא בעלות של כחצי מיליון .יווספו
לתקציב זה  200א'

קירוי סולארי של  10מגרשי ספורט
בעלות בהיקף של  2,100א' עסקת
מימון עם החכ"ל שנטלה הלוואות
שיוחזרו ממכירת החשמל

במסגרת תהליך התייעלות בניהול
נכסי העירייה וצמצום שכירות
נכסים ,הוחלט להכשיר האנגר
כמבנה משרדים במרכז הלוגיסטי
העירוני  ,שישמש את יחידות
התפעול

תכנון התאמת איצטדיון לויטה
לדרישות מנהלת הליגה .וביצוע
הגברת התאורה כשלב א'

29/07/2020

522

540

750

540

522

750

540

כספים 930

540

הנדסה 950

חינוך

חינוך

חינוך
750

540

522

היחידה סעיף

עיריית כפר סבא

75002

75002

49004

49004

56020

56020

56020

56019

56019

56019

53007

53007

53007

פרק

הצטיידות עירייה -עלויות

הצטיידות עירייה  -מקרנות הרשות

שדרוג אזורי תעשייה  -מתכננים ויועצים

שדרוג אזורי תעשייה  -קרנות הרשות

הקמת החטיבה ב - 60-עלויות

הקמת החטיבה ב 60-מקרנות

הקמת החטיבה ב - 60-השתתפות משרד החינוך

הרחבת מוסדות חינוך  -עלויות

הרחבת מוסדות חינוך  -מקרנות

הרחבת מוסדות חינוך  -השתתפות משרד החינוך

הקמת חטיבה באונים עלויות

הקמת חטיבה באונים מקרנות הרשות

הקמת חטיבה באונים השתתפות משרד החינוך

שם הסעיף

251,464

160

160

400

400

48,500

28,500

20,000

51,850

30,634

21,216

37,410

33,910

3,500

תקציב
מצטבר קיים

6,821

-50

258,285

110

-50

-400

-

-

110

-400

-

11,917

48,500

8,083

-8,083

36,583

27,966
-1,000

-

50,850

-2,668

1,668

37,410

6,415

22,884

-6,415

9,915

תקציב
מצטבר
מעודכן

27,495

עמוד  2מתוך 2

46,210

160

160

400

400

41,000

21,000

20,000

2,000

1,000

1,000

-

-

-

מתוכו
2020

עדכון

הכנסות )באלפי (₪

העברות מסעיף לסעיף תברים 2020
העברה 2

251,164

160

160

400

400

48,500

48,500

51,850

51,850

46,210

160

160

400

400

6,821

110

257,985

-50

-50

-

110

-400

-400

48,500

-

41,000

41,000

-

-1,000

50,850

48,500

2,000

2,000

-1,000

50,850

37,410

37,410

-

37,410
-

מתוכו
2020

עדכון

37,410

תקציב
מצטבר
קיים

הוצאות )באלפי (₪

תקציב
מצטבר
מעודכן

תב"ר יצטיידות עירייה יספוג קיטון
של  50א'

ביטול התב"ר לאור קבלת מימון
ממשרד התחבורה .התכנון ייעשה
מתב"ר פרויקטים תחבורתיים

עדכון מקורות התקציב .לאור חוסר
הודאות במימוש ההרשאה ממשרד
החינוך על ידי ייעוד תוספת תקבולי
משרד החינוך למוסדות אחרים.

דחיית הרחבת בית ספר חב"ד
)היקף עבודה מאושר גבוה
מהצפוי( והתאמת תקציבי הכנסות
לתקבולים בפועל

שינוי מקורות -התאמת תקציב
השתתפות משרד החינוך ,לתקבול
בפועל.

29/07/2020

 23יולי 2020
ב' אב תש"פ
סימוכין531500 :

לכבוד
חברי ועדת הכספים
שלום רב,

הדון :בחית מתן הקלות לברי רשות בכסי העירייה בתקופת הקורוה
העירייה משכירה מזה שים רבות שטחים בכסי העירייה למטרות חוגים מסוגים שוים ספורט  ,תרבות
פאי ,העשרה ,כסים  ,הרצאות וכדומה .השימוש ה"ל כרוך בתשלום לפי מחירון שקבע ע"י העירייה
לשימוש חד פעמי ו/או שימוש ליום/שעה קבועה בחודש שערך ע"י שמאי מטעם העירייה ו/או ע"י ציגי
העירייה .המחירון לפיו פועלת העירייה לצרכי השכרות הכסים היו מחירון שקבע טרם "תקופת
הקורוה" ומתבסס בין היתר על ההוצאות הקבועות של הכסים  ,הציוד בהם והאלטרטיבה לשוכר
במקום פרטי חלופי מרחבי העיר.
מרבית השכרות העירייה הין לגופים קבועים בשעות וימים קבועים ולתקופות מתמשכות וארוכות כאשר
הרציול היו שירות חוגי העשרה ופאי לתושבי העיר.
הגבלות התו הסגול והחיות משרד הבריאות מעמיסות הוצאות וספות על מפעילי החוגים
ההגבלות שקבעו מגבילות השימוש מבחית תפוסה על פי השימוש הרגיל שהיה קודם לתקופת הקורוה.
ברי הרשות המפעילים פעילויות בכסי העירייה בתחומי ספורט  ,תרבות  ,פאי וחיוך לא פורמאלי ,
העשרה וחוגים לילדים  ,וער ומבוגרים
בבחית מדד החזרה לשגרה בתקופת הקורוה או עדים לחזרה הדרגתית הן בפעילת העסקית של המשק
והן במגבלות אורח החיים הרגיל שקדם לתקופה לאור ההגבלות של הריחוק החברתי.
כמו כן לאחרוה או עדים להתגברותו של גל שי של הקורוה  ,אשר גם לו השפעה על היקף הפעילות
וכמות הביטולים מקרב משתתפי החוגים והפעילויות  ,לאור החשש מהדבקות בגיף.
לאור האמור לעיל והשל הערכה כי ברי הרשות פגעו ביכולתם להמשיך את השירות בגל מגבלות הקורוה
וחשש המשתפים וכי ככל הראה גרמה פגיעה בכסתם ויכולתם לקיים את הפעילות וכן היות והעירייה
מעויית כי ותי שירות אלו ימשיכו לקיים פעילות זו לרווחת תושבי העיר גם בשת הלימודים הבאה.
מסקירה חלקית בפורום הגזברים עלה כי רשויות רבות תו פטור של חודשיים לתקופת הקורוה אך לא
החות וספות בתקופה שמעבר.
ערכה בדיקה של שמאי מטעם העירייה –אשר סקר את הושא שתואר מעלה ומצא כי החלטה כאמור
לגבי מתן הקלה בדמי השימוש לתקופה קצובה בגבולות של בין  20-50%היה בגבולות מתחם הסבירות.
הצעה לדיון והחלטה לועדת הכספים :
לאור האמור לעיל מוצע כי ועדת הכספים תשקול מתן המלצה הקלה כאמור  ,לתקופה מוגבלת של 3
חודשים לברי הרשות לתקופה : 6-8/2020
מוחת לפיכם הצעה לדיון המלצה אפשרית לשי מודלים אפשרים להחלטה בושא
א .מתן החה קבועה בשיעור של  30-50%לכל בעלי העסקים ברי הרשות לפי הכללים שלעיל ,מצב
זה יחסוך בדיקה פרטית של כל מבקש ומבקש ויאפשר מתן סיוע מהיר לברי הרשות  ,מאידך לא
בהכרח כולם פגעו באותה מידה.
ב .מתן החה דיפרציאלית בסמכות החלטת ועדה בהרכב המוצע מטה.
 .aועדה בהרכב הבא  :צחי בן אדרת – מהל אגף הכסות העירייה  ,אילה זיו – מהלת
מחלקת כסי העירייה  ,שאול מיטלברג -מהל רשות הספורט.
 .bהועדה תהא מוסמכת לתת החה בדמי השימוש  /שכירות לברי הרשות לפי ההגדרה
שלעיל ,בהיקף שלא יעלה על  50%לתקופה  6-8/2020בהתאם למידת הפגיעה בהכסות
של הפעילות ביחס לתקופה מקבילה אשתקד או טרם הקורוה  ,ובהתייחס לתקופת
הקיץ בה ממילא בחלק מהמקומות לא מתקיימת פעילות.
 .cשיעור ההחה בהתאם למידת הפגיעה בהכסות במדרגות מוצעות
 .iירידה בהכסה עד  10%לא זכאי
 .iiירידה בהכסה 20%-11%
 .iiiירידה בהכסה של 30%-21%
 .ivירידה בהכסה  30%ומעלה
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 .dהבחיה וההשוואה תעשה בין מחזור ההכסות לחודש המבוקש )יוי/יולי/אוגוסט( לבין
ממוצע מחזור ההכסות לחודשים יואר פברואר השה לפי פרוץ המשבר או למול
תקופה מקבילה אשתקד על פי החלטת הועדה.
 .eבדיקת מחזור ההכסות תהא באמצאות אסמכתה לפי החלטת הועדה כגון – דוח מחזור
עסקאות למע"מ או קבלת מכתב חתום מרו"ח של החברה או העסק.
המלצת הועדה תועבר לאישור מועצת העיר.

בברכה,
שגיא רוכל
גזבר עיריית כפר-סבא
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אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 2020
מצ"ב פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  28.7.2020וטבלת פירוט תמיכות מוצעת.
הצעת החלטה
מאשרים חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים בשנת  2020בהתאם להמלצת ועדת תמיכות
כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום .28.7.2020
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אישור המלצות ועדת תמיכות מיום 29.7.2020
מצ"ב פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .29.7.2020
הצעת החלטה
מאשרים את המלצות ועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום .29.7.2020
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אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) (תיקון) ,התש"פ – 2020
ביום  21.7.2020נשלחו אל חברי המועצה דברי ההסבר ונוסח התיקון לחוק העזר שבנדון.
מצ"ב נוסח החוק המוצע ודברי ההסבר.
הצעת החלטה
מאשרים את תיקון חוק העזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) (תיקון) ,התש"פ – 2020
כמפורט בנוסח המצ"ב .כמו כן מאשרים הארכת תוקף הגביה מכוח חוק העזר לכפר סבא
(שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ה –  2015עד ליום כ"ז בטבת התשפ"ב .31/12/2021
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חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) (תיקון) ,התש"פ – 2020
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות( 1להלן – הפקודה) ,מתקינה מועצת עיריית כפר
סבא ,תיקון לחוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) התשע"ה – :22015
הוספת סעיף  8לאחר סעיף  7יבוא סעיף :8

"מגבלת גבייה
.8

מיום כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31בדצמבר  )2021הטלת ההיטל על פי חוק עזר זה תהיה
טעונה את אישור מליאת מועצת העירייה ושר הפנים או מי מטעמו".

תאריך

 1דיני מדינת ישראל נוסח חדש  ,8עמ' 197
 2ק"ת-חש"ם , 829כ"ב בתמוז התשע"ה ,עמ' 363

רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
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בחוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) ,התשע"א ,12011-בסעיף  ,1ברישה ,במקום
התאריך הנקוב בה ,יבוא "כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31בדצמבר .")2021
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

*
1
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יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ד בסיוון התש"ף ( 16ביוני  ;)2020הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1315 -מיום ט"ז בסיוון התש"ף ( 8ביוני  ,)2020עמ' .202
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;732התשע"ח ,עמ' .74
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אישור מתן ערבות להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי שימוש באצטדיון
"המושבה"
דברי הסבר
.1

קבוצת הבוגרים של מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא תשחק בליגת העל בעונת
המשחקים  2021 – 2020וכתוצאה מכך נדרשת לקיים את משחקיה הביתיים במגרש
המאושר לקיום המשחקים על ידי מנהלת הליגה.

.2

אצטדיון הכדורגל "לויטה" בכפר סבא לא אושר על ידי מנהלת הליגה לקיום
משחקים בליגת העל לעונת המשחקים  2021 - 2020ולשם הכשרתו נדרש לבצע
עבודות בהשקעה כספית משמעותית.

.3

מועדון הכדורגל הגיע להסכמות עם חברת הניהול של אצטדיון הכדורגל "המושבה"
בפתח תקוה לפיהן יתקיימו בו משחקי הבית של המועדון לעונה זו.

.4

על פי דרישת חברת הניהול של אצטדיון פתח תקוה ,פנה מועדון הכדורגל הפועל כפר
סבא פנה לעירייה לשם העמדת ערבות לתשלום דמי השימוש החזויים לעונת
משחקים זו הנאמדים בסך של  ₪ 800,000כתנאי למתן הרשאה לשימוש במגרש.

.5

בהתאם להוראות סע' 202א' לפקודת העיריות רשאית העירייה להעמיד ערבות
לחיובו של אחר.

הצעת החלטה
מאשרים מתן ערבות של עיריית כפר סבא להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום
דמי שימוש בגין השימוש באצטדיון המושבה ,בסך כולל של  ₪ 800,000בגין עונת המשחקים
.2021 - 2020
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מסירת דין וחשבון שנתי תאגידים עירוניים לשנת 2019
 .1החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
מצ"ב דו"ח שנתי  2019ופרוטוקול מישיבת דירקטוריון החברה מיום .26.7.2020
הדו"ח יוצג על ידי מנכ"ל החברה.
 .2החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ
מצ"ב דו"ח שנתי  2019ופרוטוקול מישיבת דירקטוריון החברה מיום .7.6.2020
הדו"ח יוצג על ידי מנכ"לית החברה.
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